
A VINHA E O VINHO
2ª FEIRA, 6 DE JULHO

O AZEITE E O OLIVAL 
3ª FEIRA, 7 DE JULHO

Os vinhos são um dos ex-libris de Portugal, constituindo este um sector económico em expansão. A sua 
qualidade depende, em primeira instância, de boas práticas agronómicas na vinha e do saber de 
enólogos experimentados.

Manhã – Quinta do Quinto
Vem conhecer os nossos 10 hectares de vinha! Vem saber identificar boas práticas de protecção sanitária 
e identificar pragas e doenças relevantes na videira. Vem ver como se fazem tratamentos fitossanitários.

Tarde – Quinta do Galinheiro, Adega
O que é um bom vinho. Como se fabrica e quais as suas principais características. Como se ‘fabrica’ um O que é um bom vinho. Como se fabrica e quais as suas principais características. Como se ‘fabrica’ um 
bom enólogo.

Portugal, o Ribatejo e a ESAS são produtores por excelência de azeites de elevada qualidade. Também 
este sector se encontra em expansão económica. As boas características do azeite dependem de boas 
práticas agronómicas e do ‘saber fazer’ tecnológico.

Manhã – Quinta do Quinto
Vem conhecer os nossos 33 hectares de olivais em modo de produção super-intensivo. Vem saber que var-
iedades temos na ESAS e quais as suas características. Vem ver como se poda este olival. 

Tarde – Empresa Quinta do Juncal
Como se processa um azeite. Como é um lagar moderno e quais os cuidados na produção de um bom 
azeite.
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PRODUÇÃO DE ALIMENTOS. 
5ª FEIRA, 9 DE JULHO

BIODIVERSIDADE E A QUALIDADE DA ÁGUA 
4ª FEIRA, 8 DE JULHO
O Tejo é a imagem de referência de Santarém e do Ribatejo. Os ecossistemas agrícolas e ribeirinhos da 
planície aluvial do Tejo apresentam uma elevada biodiversidade ao nível  de habitats e de espécies, 
algumas delas protegidas pela legislação. A qualidade da água que nos rodeia é um factor determinante 
do seu uso.

Manhã – Caneiras
Vem conhecer a importância da conservação da biodiversidade no Tejo e identificar a sua flora. Passeio 
de barco com os Bombeiros Voluntários de Santarém para recolha de águas superficiais.

Tarde – Quinta do Galinheiro, LaboratóriosTarde – Quinta do Galinheiro, Laboratórios
Tipos de análises que avaliam a qualidade das águas superficiais. Preparação e execução de análises 
físico-químicas e microbiológicas das amostras de águas recolhidas. 

A Higiene, Segurança e Qualidade Alimentares são pilares na produção de géneros alimentícios. Por outro 
lado, a sua análise nutricional permite informar os consumidores para que estes possam fazer uma escolha 
informada, adequada e adaptada às suas necessidades alimentares, constituindo desta forma um impor-
tante contributo para a manutenção de dietas equilibradas. 

Manhã – Quinta do Galinheiro, Edifício da Tecnologia das Carnes
Princípios de Segurança e Qualidade Alimentar. Vem fabricar salsichas tipo ‘Frankfurt’, fumá-las, coze-las, 
embalar a vácuo e provar.

Tarde - Quinta do Galinheiro, Laboratórios
Vem saber o seu teor nutritivo por análise proximal.


